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Για την ARAS
Η Υπηρεσία Συνηγορίας για τα
Δικαιώματα των Ηλικιωμένων
(ARAS) προσφέρει μια δωρεάν,
εμπιστευτική και ανεξάρτητη
υπηρεσία.
Οι συνήγοροι της ARAS είναι
και διαθέσιμοι για επισκέψεις
σε κοινοτικές ομάδες σε όλη τη
ΝΑ. Αν θέλετε να επισκεφθεί
την ομάδα σας ένας από τους
συνήγορούς μας, επικοινωνήστε
με το γραφέιο κατά τη διάρκεια
των ώρων γραφείου.
Το φυλλάδιο της ARAS
διατίθεται σε αρκετές γλώσσες
περιλαμβανομένης και της
γραφής τυφλών μπράιλ.
Αν χρειαστεί, μπορούμε να
κανονίσουμε να
παρευρίσκεται και διερμηνέας.
Η ARAS προσπαθεί να παράσχει
μια υπηρεσία ποιότητας.
Οποιαδήποτε σχόλια ή
παράπονα για την υπηρεσία
μας είναι ευπρόσδεκτα. Αν δεν
είστε ευχαριστημένοι με την
εξυπηρέτηση που παρέχουμε,
παρακαλούμε να μας το πείτε
και θα κάνουμε το παν να
επιληφθούμε των ανησυχιών σας.
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Για τα Δικαιώματα
των Ηλικιωμένων

Η ARAS χρηματοδοτείτai από
το Υπουργείο Υγείας και
Ηλικιωμένων και το Home
and Community Program,
Υπουργείο Οικογενειών και
Κοινοτήτων.
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Τι Παρέχουμε;
Πληροφορίες για δικαιώματα,
δικαιώματα παροχών και
ευθύνες.

Στήριξη για να σας βοηθήσουμε
να λύσετε τις ανησυχίες
σας ή για να μιλήσουμε για
λογαριασμό σας.
Στρατηγικές για να σας
βοηθήσουν να προστατεύετε
τον εαυτό σας.

Προώθηση των δικαιωμάτων
των ηλικιωμένων.

Πληροφοριακές και
επιμορφωτικές συνεδριάσεις.

Βοήθεια με πολιτικές που
εξασφαλίζουν τα δικαιώματά
σας.

Ποιούς μπορούμε να
βοηθήσουμε;
Ηλικιωμένους ή τους
αντιπροσώπους τους που:

Λαμβάνουν υπηρεσίες
βασισμένες στην κοινότητα.
Μένουν σε ίδρυμα για τη
φροντίδα των ηλικιωμένων.

Κινδυνεύουν από, ή
κακομεταχειρίζονται από την
οικογένεια και/ή φίλους.
Μπορούμε να κανονίσουμε να
σας επισκεφθούμε στο σπίτι
σας ή να κλείσουμε ραντεβού
για να έρθετε στο γραφείο μας.

Τι είναι δικαιώματα;
Εχετε το δικαίωμα να:
διατηρείτε προσωπική
ανεξαρτησία.

σας μεταχειρίζονται με
αξιοπρέπεια και σεβασμό.

ζείτε χωρίς νας σας
εκμεταλλεύονται,
κακομεταχειρίζονται ή να σας
παραμελούν.

είστε και να νιώθετε ασφαλείς.
σας παρέχονται πληροφορίες.
έχετε προσωπικό απόρρητο
της ιδιωτικής σας ζωής.
παίρνετε αποφάσεις και να
κάνετε εκλογές.
απολαύετε της εχεμύθειας
σας συμβουλεύονται.

ζητήσετε τη βοήθεια συνήγορο
για να σας υποστηρίξει ή να
μιλήσει εκ μέρους σας.
έχετε πρόσβαση και να
ελέγχετε τα χρήματά σας.

